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Aansluiting basisschool-vmbo kan nog beter

Meer aandacht voor warme overdracht
De vmbo-afdelingen van aoc’s besteden
veel aandacht aan de intake van
basisschoolleerlingen. Toch zijn er
volgens Karen Laarveld van de AOC
Raad nog verbeteringen mogelijk.
Persoonlijke gesprekken met alle
leerlingen en hun ouders en aandacht
voor hun pedagogische en didactische
achtergrond vergemakkelijken de
overgang van het primaire naar het
voortgezet onderwijs.

Cito-toets minder
belangrijk
De resultaten van de Cito-toets spelen bij de
intake op de groene vmbo’s in Zwolle, Heerenveen, Oldekerk en Goes een ondergeschikte rol.
Het onderwijskundige rapport van de basisschool weegt het zwaarst. Dit rapport geeft
meer informatie dan de Cito-toets. Laatstgenoemde test laat volgens de vmbo’s de motivatie en het gedrag van leerlingen buiten beschouwing. Bert Bakker van Edudelta in Goes merkt op
dat daarnaast faalangst en de vorm van de dag
het resultaat vaak de Cito-score bepalen. Jan de
Best van AOC Friesland in Heerenveen vult aan
dat sommige basisscholen niet deelnemen aan
de Cito-toets.

In groep acht van de basisschool waren
ze de oudsten. In het eerste leerjaar van
het voortgezet onderwijs zijn het de
jongsten. De veranderingen voor basisschoolleerlingen bij de overgang van het
primair naar het voortgezet onderwijs
blijven niet beperkt tot een andere plek
in de pikorde van het schoolleven. Het
kost sommige leerlingen daarom moeite
te wennen aan bijvoorbeeld roosters,
huiswerk en een andere didactische
werkwijze. Karen Laarveld, namens de
AOC Raad betrokken bij het vmbo, vindt
dat een goede intakeprocedure bijdraagt
aan een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs:
“Hoe sneller een leerling zich thuis

voelt, des te beter hij gedijt.” Vanwege
de groei van het aantal zorgleerlingen
neemt het belang hiervan volgens Laarveld alleen maar toe: “Deze groei is explosief. Momenteel hebben circa 33.000
leerlingen een ‘rugzak’. Maandelijks
komen er 500 bij.” Ook vinden scholen
doorlopende zorg- en leerlijnen steeds
belangrijker. Tevens verkleint een goede
intake de kans dat leerlingen een verkeerde leerweg kiezen en afhaken. Zo
blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie (zie kader) dat in het derde
leerjaar van de kaderberoepsgerichte
leerweg 55 procent van de leerlingen
nog deelneemt aan de door de basisschool geadviseerde opleiding. Laarveld

heeft nog geen gegevens of deze gegevens ook voor het groene onderwijs gelden: “Cijfers geven echter geen volledig
beeld, omdat aoc’s meer zorgleerlingen
hebben dan andere vmbo’s. Wel tonen ze
de noodzaak van een goede begeleiding
aan, die al bij de intake moet beginnen.”
Geen overheidsregels
Er bestaan geen officiële richtlijnen voor
de intakeprocedure. In het POVO- overleg (primair onderwijs-voortgezet onderwijs) maken het primaire en voortgezet onderwijs per regio afspraken over
de intake. Laarveld stelt echter dat een
goede intakeprocedure bestaat uit een
koude en een warme overdracht. Bij de
koude overdracht verstrekt de basisschool gegevens over de leerprestaties
van de leerlingen. Bij de warme overdracht vindt een uitwisseling van kennis en informatie plaats over de zorgbehoeften van leerlingen, de pedagogisch
didactische invulling van het onderwijs,
de keuze van de juiste leerweg en de on-

dersteuning van leerlingen bij de overstap. Ook vinden gesprekken plaats met
de leerlingen en hun ouders. Navraag bij
vier willekeurig gekozen vmbo’s uit het
groene onderwijs leert dat deze scholen
globaal de visie van Laarveld volgen. De
werkwijze van de vmbo-locaties Heerenveen, Oldekerk, Goes en Zwolle van respectievelijk AOC Friesland, AOC Terra,
Edudelta en De Groene Welle telt veel
overeenkomsten. De basisschool geeft
deze vmbo’s na de aanmelding de studieresultaten en het onderwijskundig
rapport met onder andere informatie
over de zorgbehoefte, het gedrag en de
motivatie van leerlingen. Tijdens de intakeprocedure onderhouden de vmbo’s
contact met de basisscholen voor eventuele verdere gegevens en onduidelijkheden. Voor de inventarisatie van hun
beperkingen maken potentiële lwooleerlingen een test. Na de aanname volgt
een kennismaking met de nieuwe
school. Sommige scholen kiezen voor
een middag- of avondprogramma. De

Onvoldoende
aansluiting
Uit het rapport van de Onderwijsinspectie
van mei 2007 blijkt dat in het derde leerjaar
van het voorgezet onderwijs één op de vier
leerlingen niet meer op het door de basisschool geadviseerde niveau zit. Twaalf procent gaat naar een hogere, elf naar een lagere
onderwijssoort. Bij de kaderberoepsgerichte
leerweg, zit 55 procent nog op het geadviseerde niveau, bij de overige onderwijssoorten 80. Als een eerste verklaring noemt de
inspectie de onvoldoende goede aansluiting
op de onderwijsinhoud en pedagogisch didactische aanpak van het basisonderwijs. Ook de
informatieoverdracht van basisscholen naar
het voortgezet onderwijs is een aandachtspunt. Daarnaast is de kwaliteit van het vo
voor verbetering vatbaar.
De vmbo’s uit het groene onderwijs besteden
veel zorg aan de opvang van basisschoolleerlingen, maar het kan altijd beter. Persoonlijke
gesprekken met leerlingen en hun ouders en
aandacht voor hun pedagogische en didactische achtergrond vergemakkelijken de overstap.

Groene Welle gaat met twee kennismakingsdagen het verst. “Zo proberen we
de nieuwe klassen samen te stellen. Het
komt incidenteel voor dat we leerlingen
vanwege onaangepast gedrag tijdens
deze dagen alsnog afwijzen”, vertelt coördinator Dick Idema.
Verbeteringen
Dat de werkwijze van deze scholen grotendeels aansluit op haar visie verbaast
Laarveld niet: “De groene vmbo-scholen
staan bekend om hun zorgstructuur.”
Wel noemt zij enkele aspecten van de
warme overdracht voor verbetering vatbaar. Zo voeren de vmbo’s alleen per-

Ë

Gesprekken met alle leerlingen en hun ouders zijn
belangrijk tijdens intakeprocedure
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soonlijke gesprekken met toekomstige
leerlingen wanneer er te veel onduidelijkheden bestaan of de ouders daar behoefte aan hebben. Alleen De Groene
Welle nodigt alle leerlingen en hun ouders voor intakegesprekken uit. Idema
koos voor deze aanpak omdat er in het
eerste leerjaar te veel leerlingen door
leer- en gedragsproblemen opvielen. De
oorzaak was een irreëel advies van de basisschool: “Vaak geven onderwijzers
onder druk van de ouders een te rooskleurig beeld van de leerling.” Ook Laarveld benadrukt dat persoonlijke gesprekken met alle kinderen en hun ouders extra informatie bieden. Daarnaast
stelt zij dat informatie over de pedagogische en didactische aanpak op de basisschool tijdens de intakeprocedure de
overgang vergemakkelijkt. Dit onderwerp speelt bij bovengenoemde vmbo’s
een onbetekende rol. Ze onderschrijven
echter wel het nut en nemen uiteenlopende initiatieven om dit ook in de intakeprocedure te integreren. Zo werken de
leerlingen in Goes en Heerenveen in een
stamlokaal tijdens blokuren aan weektaken waarin meerdere vakken aan de
orde komen. Dit gebeurt ook in Oldekerk. Voor een nog betere aansluiting
verzorgen Wierenga en zijn collega’s volgend jaar een uitwisselingsprogramma
met docenten van basisschoolleerlingen. Idema daarentegen vindt een optimale aansluiting voor het groene onderwijs nauwelijks haalbaar: “We krijgen
hier leerlingen van het Montessori-onderwijs en dorpsscholen. Probeer de onderwijskundige grootste gemene deler
dan maar eens te vinden.” Om de aansluiting van basisschool naar het voortgezet onderwijs te bevorderen vindt hij
het essentieel leerproblemen tijdens het
eerste leerjaar zo snel mogelijk te signaleren om vervolgens een op de individuele behoefte van de leerlingen samengesteld hulpprogramma te bieden. p

24

vgo 10 13 juni 2007

n samenwerking, kenniscirculatie en integratie zijn

belangrijke sleutelbegrippen voor het groen onderwijs.
wie zijn onze groene kennissen en wat kunnen ze voor ons
betekenen?

De Werkplaats
In maart 2006 werd de eerste Werkplaats Plattelandsvernieuwing in
het Drentse Annerveenschekanaal geopend. Een interessant initiatief
van Van Hall/Larenstein waar verschillende partijen baat bij hebben.
Voor het eerst in drieduizend jaar is niet meer alleen de landbouw
verantwoordelijk voor de plattelandseconomie, maar treedt een verschuiving op naar wonen, recreëren en nieuwe vormen van ondernemerschap. Het huidige platteland vraagt om een andere houding van
burgers, specialisten en ontwerpers. Het is van belang dat er samenwerking ontstaat tussen de sectoren waarbij de mens en zijn leefomgeving centraal moet staan.
De Werkplaats is ‘leren in,
met en van de praktijk’,
een vernieuwende onderwijs- en onderzoeksmethodiek. Er zijn verschillende fysieke werkplaatsen in Nederland en één
in China opgericht. Binnen Werkplaatsprojecten
worden in een praktische
werksituatie studenten,
docenten, specialisten,
bewoners, beleidsmakers,
ambtenaren en aandeelhouders bij elkaar gebracht. De methodiek is
gebaseerd op action learning.
Binnen de werkplaats
worden innovatieve, interactieve, intersectorale
en integrale projecten uitgevoerd. Alle samenwerkende partijen zijn binnen de processen lerende. De studenten die meewerken, ontwikkelen een antenne voor
de dynamiek op het platteland, waarbij ze leren om te gaan met alle
betrokkenen en daar op te anticiperen. Maar juist het gebleken leerproces bij alle stakeholders ook bij docenten, is zo belangrijk. Binnen
de werkplaats zijn de studenten slechts één partij die lerend is. De
Werkplaats is leren en werken in de authentieke situatie en dat leidt
tot innovatie binnen het onderwijs, op het platteland en binnen het
beleid. Inmiddels zijn in Friesland, Gelderland, Zeeland, Noord-Holland, Twente en in Europa ook werkplaatsen in oprichting.
Kijk voor meer info op: www.dewerkplaats.eu

Blijven ontwikkelen
Mayke Litjens (54) maakte twaalf
jaar geleden min of meer met
tegenzin een nieuwe start als
docent Engels op het mbo, toen
nog in Tiel, nu in Geldermalsen
(Helicon Opleidingen). Maar
anders dan vroeger in het lbo,
vindt ze het werk heerlijk.
Tussen de mondelinge examens
door vertelt ze erover.
“Het mooiste van onderwijs is dat je jonge
mensen die iets willen, kunt helpen. Dat je
een leerling die als een bang vogeltje binnenkomt over de streep kunt trekken.
Omdat ik naast docent ook vertrouwenspersoon ben op deze school, heb ik best veel
gesprekken met leerlingen. Samen kijken
we dan hoe we er wat van kunnen maken.”
Klauw bekappen
“Ik had best aarzelingen toen ik hier in 1995
na de herfstvakantie als docent Engels
begon. Toen ik hoorde dat er ook een andere
kandidaat was, dacht ik: ‘Ik hoef niet zo
nodig.’ Ik was er zeven jaar tussenuit
geweest om bij de kinderen te zijn. Daarvoor had ik lesgegeven op het lbo. Ik vond
het vreselijk al die puberstreken, al die
meisjes die steeds maar hun haar zaten te
kammen in de klas. Ik had er toen mijn buik
van vol. Maar misschien had het ook met
mijn eigen omstandigheden te maken.”
“De overstap naar het mbo was ook niet echt
makkelijk. Het werk was heel anders. Ze
werkten hier met het odc, echt goed lesmateriaal was er niet. Ik wist ook weinig van
het vak en de vaktaalwoorden. Ik heb er wel
buikpijn van gehad. Ik heb veel dingen zelf

uitgezocht, veel gelezen en ben goed geholpen door collega’s. Omdat je steeds wat
nieuws tegenkomt, ontwikkel je jezelf. Die
ontwikkeling stopt nooit.”
“Zo ben ik dit jaar geschoold als een van de
examinatoren voor het afnemen van een
proeve van bekwaamheid. De proeven zijn
meestal beroepsgericht, Engels maakt er
geen onderdeel van uit. Ik ben natuurlijk
geen vakexpert, maar ik kan wel op andere
manieren mee oordelen. Ik kan er op letten
of een leerling die klauwen moet bekappen,
kan uitleggen wat hij aan het doen is. Kan
hij een gesprek aangaan? Hoe heeft hij zich
voorbereid?”
Democratie
“Voor veel leerlingen is dat competentiegericht leren een goede ontwikkeling, denk ik.
Het is goed dat het meer beroepsgericht is,
maar ik vind wel dat je leerlingen niet te vrij
moet laten. Ik hou daar redelijk strak de
hand aan. Ik heb studiewijzers gemaakt
voor het hele jaar. Ze kunnen vooruitwerken, ze kunnen dingen ook even laten liggen. Maar ik sta niet toe dat ze het laten liggen tot het volgend jaar. Ze moeten het
perse afronden. Die mondelinge examens
die ik net afnam, horen er ook bij.”
“Of de kwaliteit van de examens nu beter
wordt door die proeven, weet ik niet. Maar
ik vind het goed dat er meer eenduidigheid
komt. En dat leerlingen een vak niet af kunnen ronden met ‘multiple gok’. Dat vind ik
de slechtste manier van examineren.”
“Sociale vaardigheden zijn het belangrijkste
wat ik ze wil leren. Tijdens stagebezoeken
hoor ik ook steeds dat dat belangrijk is. Het
gaat erom dat leerlingen je aankijken in een
gesprek. Dat ze je een hand geven. En dat ze
weten wanneer je een vraag moet stellen. Dat
speelt bij zowel Engels als MCK een rol. In
mijn lessen laat ik de leerlingen ook veel in
groepen werken waarbij ze samenwerken.”
“Het valt me op dat je bij veehouderijleerlingen of fruitteeltleerlingen soms nog veel
kunt bereiken. Ze zijn niet zo taalvaardig en
hebben vaak ook een vrij beperkte kijk op de
wereld. Veehouders zijn soms alleen in trek-

Mayke Litjens vindt competentiegericht onderwijs een goede
ontwikkeling, maar zorgt er wel
voor dat leerlingen niet te veel
vrijheid krijgen.

kers en koeien geïnteresseerd. Om ze verder
te laten kijken, hebben we met een aantal collega’s bedacht om met mck in projectvorm te
werken. We noemden het ‘Landjuweel’, het
gaat over regionale vernieuwing. Het gaat
niet alleen over het vak, ook over hoe democratie werkt, of hoe de wereld in elkaar zit.”
“Het is leuk om met jongelui te werken, het
houdt je jong en je kunt ze helpen bij hun
ontwikkeling. Ik vind het ook leuk om
mezelf nog te ontwikkelen. Ik vind bijvoorbeeld dat ik nog wel beter zou kunnen luisteren naar jongeren. Ik heb daar ook wel
cursussen in gevolgd. Ik zit nog wel eens te
veel met mijn gevoel bij de leerlingen, de
neiging om iets zielig te vinden. Het is beter
om je emoties meer uit te schakelen. Dat zou
nog beter kunnen.”
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